
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 62/2018-DRH/CRS

A TENENTE-CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO (CRS), no uso de suas atribuições regulamentares contidas nº R-103, aprovado
pela Resolução nº 4.452, de 14/01/2016, tendo em vista o edital nº 06/2018, de 29 de junho
de 2018, que regula o concurso público para admissão ao curso de formação de soldados
da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM), para o ano de 2019 (CFSd QPPM/2019), e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato, BEN HUR AMANCIO DE CASTRO, inscrição n. 16520832,
inscrito regularmente no CFSD QPPM/2019, vagas para RMBH, apresentou requerimento
administrativo por não concordar com a nota da prova objetiva do certame;

1.2 o candidato alega, em síntese, que ao adentrar na sala de prova, observou
que a carteira a ele destinada, encontrava-se em uma fileira ao lado das janelas e que a
mesma estavaa exposta ao sol (…). Além disso, afirma que tentou manter o foco na prova,
entretanto, com o passar do tempo, o sol foi ficando mais forte e, o incômodo aumentando;

1.3 o candidato requer se houve relato do fato na ata de aplicação da prova,
que seja avaliada a sua situação no certame, com a possibilidade de continuar a concorrer
a vaga pleiteada, haja vista não ter conseguido atingir a Nota de Corte;

1.4 o edital regulador do certame estabelece nos subitens 6.8, 6.8.1 e 6.8.2,
ipis litteris:

6.8 Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas da prova
objetiva, sendo as questões rasuradas, bem como as em branco ou com
mais de uma marcação, consideradas nulas para o candidato.
6.8.1 As provas objetivas serão corrigidas através de leitura ótica, não sendo
prevista a correção manual, devendo o candidato atentar para a forma
correta de marcação de sua alternativa de resposta, conforme
orientações contidas neste edital, na folha de respostas e no caderno de
prova. As questões que forem marcadas de forma diversa e, por isto, não
reconhecidas pela leitora ótica, não serão computadas para o candidato,
salvo em caso de situação provocada pela administração. (g. n.)
6.8.2 Havendo anulação pela administração de questão da prova, os pontos
a ela atribuídos serão revertidos para todos os candidatos, sendo, portanto,
computados apenas aos candidatos que tenham errado a referida questão.

1.5 após verificação da folha de respostas do candidato, já incluso o ponto da
questão anulada, constatou-se o acerto de 31 (trinta e uma) questões, ou seja, obtenção
de 77,50 (setenta e sete e meio) pontos;



1.6 a Nota de Corte para a região pleiteada pelo candidato foi de 85,00 (oitenta
e cinco) pontos. O edital regulador do certame estabelece no subitem 7.1, alínea “a”, ipis
litteris:

7.1 A aprovação do candidato no concurso condicionar-se-á ao
preenchimento dos seguintes critérios:
a) aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos
atribuídos à prova objetiva e estar classificado para a realização das demais
avaliações, testes e exames na proporção de 3,0 (três vírgula zero) vezes o
número de vagas, incluindo a nota de corte;

1.7 na ata de aplicação da prova não houve nenhum relato com relação ao fato
interposto pelo candidato;

1.8 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração
quanto aos candidatos ao CFSd QPPM/2019, não sendo possível a continuação do
candidato no certame, em cumprimento aos princípios da Administração, sobretudo
vinculação ao edital;

1.9 a folha de respostas do requerente e a Certidão relativa a Ata de Aplicação
correspondente à sala, encontra-se à sua disposição no CRS, podendo ser retirada
pessoalmente ou por meio de procuração.

2 RESOLVE

2.1 indeferir o pedido do candidato, por falta de amparo legal, devendo ser
mantida a nota.

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2018.

(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


